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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, 
обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, 
контрол по изпълнение решенията  на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
/ПКМСОРЗ/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ 

30.10.2017 год. /понеделник/ от 15.30 часа  
в зала № 22 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-251/27.10.2017 год от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за прекратяване членството на 
община Кричим в Регионално сдружение „Цалапица” и за участие в ново 
Регионално сдружение за управление на отпадъците и създаване на Регионална 
система за управление на отпадъците за общините Пловдив, Марица, Родопи, 
Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-252/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани 
зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 ”Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-254/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните 
средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 
от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 
осигуряване на собствения принос на община Кричим по проект „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци на територията на община Кричим”, процедура 
BG16M10P002-2.005, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-255/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за осигуряване на първоначалните 
допустими разходи преди средствата да бъдат възстановени от Управляващия 
орган на Оперативна програма „Околна среда” и недопустимите разходи, 
необходими за реализирането на проектно предложение „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на община Кричим.”, с който Община Кричим ще 
кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци” по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-253/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с численост под 
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определената в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обн. 
ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 год./ през учебната 2017/2018 г. в НУ „Васил Левски”, 
гр. Кричим. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-250/27.10.2017 год. от Величка Бучова – 
Секретар на община Кричим, относно информация за работата на общинска 
администрация относно получени жалби, сигнали и предложения на граждани, 
отправени до Община Кричим през периода от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год. 

7. Заявление с вх. № РД-01-08-244/19.10.2017 год. за отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

8. Отчет с вх. № РД-01-08-237/12.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.09.2017 год. за ползване на 
имоти – общинска собственост, на основание т. 5 от Забележката към 
приложение № 1 от НОАМТЦУ 

9. Писмо с вх. № РД-01-08-243/18.10.2017 год. от Величка Бучова – Секретар на 
община Кричим, относно информация за състоянието на пазара на труда за м. 
ІХ.2017 г. 

10. Други.  
            Председател на ОбС : 

                                                                              /А. Хаджиева/ 
АХ/КМ 
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие 
към ОбС /ПКБФЕППМР/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

30.10.2017 год. /понеделник/ от  15.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-251/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за прекратяване членството на 
община Кричим в Регионално сдружение „Цалапица” и за участие в ново 
Регионално сдружение за управление на отпадъците и създаване на Регионална 
система за управление на отпадъците за общините Пловдив, Марица, Родопи, 
Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-252/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани 
зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 ”Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-254/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните 
средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 
от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 
осигуряване на собствения принос на община Кричим по проект „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци на територията на община Кричим”, процедура 
BG16M10P002-2.005, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-255/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за осигуряване на първоначалните 
допустими разходи преди средствата да бъдат възстановени от Управляващия 
орган на Оперативна програма „Околна среда” и недопустимите разходи, 
необходими за реализирането на проектно предложение „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на община Кричим.”, с който Община Кричим ще 
кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци” по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”. 

5. Отчет с вх. № РД-01-08-237/12.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.09.2017 год. за ползване на 
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имоти – общинска собственост, на основание т. 5 от Забележката към 
приложение № 1 от НОАМТЦУ 

6. Други.    

Председател на ОбС : 
                                                                              /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура – 
здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, 

детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ 

1

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

30.10.2017 год. /понеделник/ от  15.30  часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-251/27.10.2017 год от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно даване на съгласие за прекратяване 
членството на община Кричим в Регионално сдружение „Цалапица” и за 
участие в ново Регионално сдружение за управление на отпадъците и 
създаване на Регионална система за управление на отпадъците за 
общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, 
Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-252/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 
биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 ”Отпадъци” по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-254/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно даване на съгласие за ползване на част 
от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци 
по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, за осигуряване на собствения 
принос на община Кричим по проект „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци на територията на община Кричим”, процедура 
BG16M10P002-2.005, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-
2020г. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-255/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно даване на съгласие за осигуряване на 
първоначалните допустими разходи преди средствата да бъдат 
възстановени от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 
среда” и недопустимите разходи, необходими за реализирането на 
проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на община Кричим.”, с който Община Кричим ще 
кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура – 
здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, 

детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ 

2

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци” по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-253/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с 
численост под определената в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 год./ през 
учебната 2017/2018 г. в НУ „Васил Левски”, гр. Кричим. 

6. Заявление с вх. № РД-01-08-244/19.10.2017 год. за отпускане на 
еднократна финансова помощ. 

7. Писмо с вх. № РД-01-08-243/18.10.2017 год. от Величка Бучова – 
Секретар на община Кричим, относно информация за състоянието на 
пазара на труда за м. ІХ.2017 г. 

8. Други.  

Председател на ОбС : 
                                                                              /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС 

/ПКУТИБСЕПОСКД/ 

1

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

30.10.2017 год. /понеделник/ от 15.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-251/27.10.2017 год от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за прекратяване членството на 
община Кричим в Регионално сдружение „Цалапица” и за участие в ново 
Регионално сдружение за управление на отпадъците и създаване на Регионална 
система за управление на отпадъците за общините Пловдив, Марица, Родопи, 
Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-252/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани 
зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 ”Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-254/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните 
средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 
от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 
осигуряване на собствения принос на община Кричим по проект „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци на територията на община Кричим”, процедура 
BG16M10P002-2.005, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-255/27.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за осигуряване на първоначалните 
допустими разходи преди средствата да бъдат възстановени от Управляващия 
орган на Оперативна програма „Околна среда” и недопустимите разходи, 
необходими за реализирането на проектно предложение „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на община Кричим.”, с който Община Кричим ще 
кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци” по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”. 

5. Други 

Председател на ОбС : 
                                                                              /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС 

/ПКУТИБСЕПОСКД/ 

2


